Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie
Nuuk 18. november – 19. november
Til beslutning
J.nr.: 01.02
Forvaltning for Børn og Familie – Direktør Martha Lund Olsen / MLOL
Sagsresumé
Udvalg for Børn og Familie foretog medio november 2019 deres udvalgsrejse til Nuuk.
Udvalgsrejsen havde til formål at give Udvalget indblik i Forvaltning for Børn og Families forskellige
institutioner og initiativer i Nuuk. Rejserapporten indeholder program for rejsen samt resumé af de
enkelte besøg undervejs og slutter af med læringer fra møder og besøg under rejsen.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:
- at godkende rejserapporten
- at sende rejserapport til endelig godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv
Sagsfremstilling
Udvalg for Børn og Familie foretog medio november 2019 deres udvalgsrejse til Nuuk.
Udvalgsrejsen havde til formål at give Udvalget indblik i Forvaltning for Børn og Families forskellige
institutioner og initiativer i Nuuk. Rejserapporten indeholder program for rejsen samt resumé af de
enkelte besøg undervejs og slutter af med læringer fra møder og besøg under rejsen.
Fra Udvalg Børn og Familie deltog Uju Petersen (formand), Ane Egede Mathæussen (medlem),
Inge Olsvig Brandt (medlem), Knud Mathiassen (medlem), Rasmine Geisler (medlem).
Fra Forvaltning Børn og Familie deltog Martha Lund Olsen (direktør). Yderligere fra
administrationen deltog Sille Wedege Nielsen (udvalgssekretær) og Dora Heilmann (tolk).
Følgende blev besøgt:






Kuserneq og Ivaaq
Børn- og Familiecenter Holbøllsvej
Ungecenteret
MISI
PITU

Udover besøgene på de forskellige institutioner, holdt Udvalget borgermøde i forsamlingshuset i
Nuuk, der dog blev aflyst pga. for få fremmødte. Derudover brugte Udvalget en formiddag i
administrationen i Forvaltning for Børn og Familie, for at få indblik i forvaltningens initiativer i resten
af Kommuneqarfik Sermersooq.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Ingen
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Udvalgets forretningsorden

Det videre forløb
Udvalg for Børn og Familie anvender den læring og viden de har opnået under rejsen i det videre
udvalgsarbejde.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
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